
SCB-FS 2018:10 bilaga

Variabelbeteckning Variabel

f0100 Årets totala fakturering

f0101 Nettoomsättning inkl. punktskatter

f0102 Punktskatter

f0103 Nettoomsättning

f0106 Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning

f0111 Aktiverat arbete för egen räkning

f0116 Övriga rörelseintäkter

f0119 Resultat av fastighetsförsäljning

f0121 Råvaror och förnödenheter

f0122 Kostnader för sålda varor

f0123 Handelsvaror

f0124 Bruttoresultat

f0126 Övriga externa kostnader

f0127 Försäljningskostnader

f0128 Personalkostnader

f0129 Administrationskostnader

f0131 Av- och nedskrivningar (samt återföringar därav) av materiella/immateriella anläggningstillgångar

f0132 Forskning- och utvecklingskostnader

f0133 Kostnader för produktion och förvaltning

f0134 Försäljnings- och administrationskostnader

f0136 Nedskrivningar av omsättningstillgångar (inkl. återföringar) utöver normala nedskrivningar

f0137 Summa kostnader

f0139 Övriga rörelsekostnader

f0140 Rörelseresultat

f0141 Resultat från andelar i koncernföretag

f0142 Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

f0143 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

f0144 Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i

f0146 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

f0155 Nedskrivningar av finansiella anläggnings-tillgångar och kortfristiga placeringar

f0156 Räntekostnader och liknande resultatposter

f0157 Summa finansiella intäkter och kostnader

f0160 Resultat efter finansiella poster

f0161 Extraordinära intäkter

f0166 Extraordinära kostnader

f0171 Bokslutsdispositioner

f0181 Skatt på årets resultat

f0190 Årets resultat

f0301 Fakturerat men ej resultatavräknat vid årets början (IB)

f0302 Fakturerat men ej resultatavräknat vid årets slut (UB)

f0401 Försäljning till svenska företag inom koncernen

f0402 Försäljning till övriga svenska kunder

f0403 Försäljning till utländska företag inom koncernen

f0404 Försäljning till övriga utländska kunder

f0405 Försäljning till svenska företag inom koncernen

f0406 Försäljning till övriga svenska kunder

f0407 Försäljning till företag inom koncernen i annat EU-land

f0408 Försäljning till övriga kunder i annat EU-land

f0421 Försäljning till företag inom koncernen i land utanför EU

f0422 Försäljning till övriga kunder i land utanför EU

f0432 Hyresintäkter

f0434 Arrendeintäkter

f0435 Intäkter från uthyrning av personal

f0436 Licensintäkter, royalties och franchiseintäkter

f0437 Provisionsintäkter

f0441 Övriga erhållna bidrag

f0442 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär

f0443 Vinst vid avyttring av materiella och immateriella anläggningstillgångar

f0444 Sysselsättningsstöd, investeringsbidrag

f0448 Övrigt, var god ange vad

f0449 Övrigt

f0821 Avskrivning av materiella anläggningstillgångar



f0822 Avskrivning av materiella anläggningstillgångar

f0823 Överfört från balanslåneposter

f0826 Nedskrivning (inkl. återföringar) av materiella anläggningstillgångar

f0827 Nedskrivning (inkl. återföringar) av immateriella anläggningstillgångar

f0841 Erhållna bidrag redovisade som kostnadsreduktion

f0842 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär

f0843 Vinst/förlust vid avyttring av materiella och immateriella anläggningstillgångar

f0844 Omstruktureringskostnader

f0848 Övrigt, var god ange vad

f0849 Övrigt

f0951 Förändring av periodiseringsfond

f0956 Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan

f0961 Koncernbidrag

f0969 Övriga bokslutsdispositioner

f4000 Tecknat, ej inbetalt kapital

f4002 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

f4004 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

f4006 Hyresrätter och liknande rättigheter

f4008 Goodwill

f4010 Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

f4012 Summa immateriella anläggningstillgångar

f4014 Byggnader och mark

f4020 Maskiner och andra tekniska anläggningar

f4022 Inventarier, verktyg och installationer

f4024 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

f4026 Pågående nyanläggningar avseende maskiner och inventarier

f4027 Pågående nyanläggningar avseende byggnader och markanläggningar

f4028 Förskott avseende materiella anläggningstillgångar

f4029 Balanslåneposter

f4030 Summa materiella anläggningstillgångar

f4032 Andelar i koncernföretag

f4034 Fordringar hos koncernföretag

f4036 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

f4038 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

f4039 Ägarintressen i övriga företag

f4040 Andra långfristiga värdepappersinnehav

f4041 Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i

f4042 Lån till delägare eller till delägare närstående

f4043 Uppskjuten skattefordran

f4044 Andra långfristiga fordringar

f4046 Summa finansiella anläggningstillgångar

f4048 Summa anläggningstillgångar

f4049 Exploateringsfastigheter

f4050 Varulager m.m.

f4052 Kundfordringar

f4054 Fordringar hos koncernföretag

f4055 Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i

f4056 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

f4057 Aktuell skattefordran

f4058 Övriga fordringar

f4060 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

f4062 Summa kortfristiga fordringar

f4064 Kortfristiga placeringar

f4065 Andelar i koncernföretag

f4066 Kassa och bank

f4067 Övriga kortfristiga placeringar

f4068 Summa omsättningstillgångar

f4070 Balansomslutning tillgångar

f4201 Aktiekapital

f4203 Inbetalda insatser

f4205 Stiftelsekapital

f4207 Överkursfond

f4209 Uppskrivningsfond

f4211 Reservfond

f4212 Fond för utvecklingsutgifter

f4213 Dispositionsfond

f4215 Balanserat resultat



f4217 Årets resultat

f4219 Statskapital

f4221 Bundna reserver

f4223 Utdelning till staten

f4225 Summa eget kapital

f4227 Obeskattade reserver

f4229 Periodiseringsfonder

f4233 Ackumulerade överavskrivningar

f4235 Övriga obeskattade reserver

f4237 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

f4239 Avsättningar för skatter

f4241 Övriga avsättningar

f4243 Summa avsättningar

f4245 Obligationslån

f4247 Skulder till kreditinstitut

f4249 Skulder till koncernföretag

f4251 Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag

f4252 Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i

f4253 Övriga långfristiga skulder

f4255 Summa långfristiga skulder

f4257 Skulder till kreditinstitut

f4259 Förskott från kunder

f4261 Pågående arbeten

f4263 Övriga förskott från kunder

f4265 Leverantörsskulder

f4267 Växelskulder

f4269 Skulder till koncernföretag

f4271 Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag

f4272 Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i

f4273 Aktuella skatteskulder

f4275 Övriga skulder

f4277 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

f4279 Summa kortfristiga skulder

f4281 Balansomslutning eget kapital och skulder

f4401 Fartyg

f4402 Rälsfordon

f4403 Flygplan

f4404 Övriga maskiner och andra tekniska anläggningar

f4411 Pågående nyanläggningar avseende fartyg

f4412 Pågående nyanläggningar avseende rälsfordon

f4413 Pågående nyanläggningar avseende flygplan

f4501 Bokfört ingående eget kapital

f4502 Nyemission inkl. överkurs

f4503 Förändring av uppskrivningsfond samt fondemission mot uppskrivning av anläggningstillgångar

f4504 Ökning/minskning av insatskapital

f4505 Utdelning för föregående räkenskapsår

f4506 Koncernbidrag

f4507 Aktieägartillskott

f4508 Återbäring

f4509 Ränta på insatskapital

f4510 Förändring av reservfonden

f4511 Egna insättningar/uttag

f4512 Övriga förändringar

f4513 Årets resultat

f4514 Bokfört utgående eget kapital

f5501 Planenligt restvärde vid årets början

f55010 Planenligt restvärde vid årets början pågående nyanläggningar

f55011 Planenligt restvärde vid årets början maskiner och inventarier

f55012 Planenligt restvärde vid årets början byggnader och markanläggningar

f55015 Planenligt restvärde vid årets början övriga byggnader och markanläggningar

f55016 Planenligt restvärde vid årets början fartyg

f55017 Planenligt restvärde vid årets början rälsfordon

f55018 Planenligt restvärde vid årets början flygplan

f55019 Planenligt restvärde vid årets början övriga maskiner och inventarier

f5502 Årets anskaffning av maskiner och inventarier (exkl. legal fusion)



f55020 Årets anskaffning av pågående nyanläggningar avseende maskiner och inventarier (exkl. legal fusion)

f55021 Årets anskaffning av maskiner och inventarier (exkl. legal fusion)

f55029 Årets anskaffning av övriga maskiner och inventarier (exkl. legal fusion)

f5503 Årets anskaffning av ny-, till- och ombyggnationer i bostäder och tillhörande markanläggningar

f55030

Årets anskaffning av pågående nyanläggningar avseende ny-, till- och ombyggnationer i bostäder och 

tillhörande markanläggningar

f55032 Årets anskaffning av ny-, till- och ombyggnationer i bostäder och tillhörande markanläggningar

f5504 Årets anskaffning av befintliga byggnader, mark och markanläggningar

f5505 Årets utrangering

f55050 Årets utrangering av pågående nyanläggningar

f55051 Årets utrangering av maskiner och inventarier

f55052 Årets utrangering av byggnader och markanläggningar

f55055 Årets utrangering av övriga byggnader och markanläggningar

f55056 Årets utrangering av fartyg

f55057 Årets utrangering av rälsfordon

f55058 Årets utrangering av flygplan

f55059 Årets utrangering av övriga maskiner och inventarier

f5506 Övertaget vid legal fusion

f55060 Övertaget vid legal fusion pågående nyanläggningar

f55061 Övertaget vid legal fusion maskiner och inventarier

f55062 Övertaget vid legal fusion byggnader och markanläggningar

f55065 Övertaget vid legal fusion övriga byggnader och markanläggningar

f55066 Övertaget vid legal fusion fartyg

f55067 Övertaget vid legal fusion rälsfordon

f55068 Övertaget vid legal fusion flygplan

f55069 Övertaget vid legal fusion övriga maskiner och inventarier

f5507 Årets avyttringar (=försäljningspris)

f55070 Årets avyttringar (=försäljningspris) av pågående nyanläggningar

f55071 Årets avyttring (=försäljningspris) av maskiner och inventarier

f55072 Årets avyttring (=försäljningspris) av byggnader och markanläggningar

f55075 Årets avyttring (=försäljningspris) av övriga byggnader och markanläggningar

f55076 Årets avyttring (=försäljningspris) av fartyg

f55077 Årets avyttring (=försäljningspris) av rälsfordon

f55078 Årets avyttring (=försäljningspris) av flygplan

f55079 Årets avyttring (=försäljningspris) av övriga maskiner och inventarier

f5508 Vinst eller förlust vid avyttring

f55080 Vinst eller förlust vid avyttring pågående nyanläggningar

f55081 Vinst eller förlust vid avyttring maskiner och inventarier

f55082 Vinst eller förlust vid avyttring byggnader och markanläggningar

f55085 Vinst eller förlust vid avyttring övriga byggnader och markanläggningar

f55086 Vinst eller förlust vid avyttring fartyg

f55087 Vinst eller förlust vid avyttring rälsfordon

f55088 Vinst eller förlust vid avyttring flygplan

f55089 Vinst eller förlust vid avyttring övriga maskiner och inventarier

f5509 Årets uppskrivning

f55090 Årets uppskrivning pågående nyanläggningar

f55091 Årets uppskrivning maskiner och inventarier

f55092 Årets uppskrivning byggnader och markanläggningar

f55095 Årets uppskrivning övriga byggnader och markanläggningar

f55096 Årets uppskrivning fartyg

f55097 Årets uppskrivning rälsfordon

f55098 Årets uppskrivning flygplan

f55099 Årets uppskrivning övriga maskiner och inventarier

f5510 Årets nedskrivning (inkl. återföring)

f55100 Årets nedskrivning (inkl. återföring) pågående nyanläggningar

f55101 Årets nedskrivning (inkl. återföring) maskiner och inventarier

f55102 Årets nedskrivning (inkl. återföring) byggnader och markanläggningar

f55105 Årets nedskrivning (inkl. återföring) övriga byggnader och markanläggningar

f55106 Årets nedskrivning (inkl. återföring) fartyg

f55107 Årets nedskrivning (inkl. återföring) rälsfordon

f55108 Årets nedskrivning (inkl. återföring) flygplan

f55109 Årets nedskrivning (inkl. återföring) övriga maskiner och inventarier

f5511 Omräkningsdifferenser

f55110 Omräkningsdifferenser pågående nyanläggningar

f55111 Omräkningsdifferenser maskiner och inventarier

f55112 Omräkningsdifferenser byggnader och markanläggningar



f55115 Omräkningsdifferenser övriga byggnader och markanläggningar

f55116 Omräkningsdifferenser fartyg

f55117 Omräkningsdifferenser rälsfordon

f55118 Omräkningsdifferenser flygplan

f55119 Omräkningsdifferenser övriga maskiner och inventarier

f5512 Årets avskrivning enligt plan

f55120 Årets avskrivning enligt plan pågående nyanläggningar

f55121 Årets avskrivning enligt plan maskiner och inventarier

f55122 Årets avskrivning enligt plan byggnader och markanläggningar

f55125 Årets avskrivning enligt plan övriga byggnader och markanläggningar

f55126 Årets avskrivning enligt plan fartyg

f55127 Årets avskrivning enligt plan rälsfordon

f55128 Årets avskrivning enligt plan flygplan

f55129 Årets avskrivning enligt plan övriga maskiner och inventarier

f5513 Planenligt restvärde vid årets slut

f55130 Planenligt restvärde vid årets slut pågående nyanläggningar

f55131 Planenligt restvärde vid årets slut maskiner och inventarier

f55132 Planenligt restvärde vid årets slut byggnader och markanläggningar

f55135 Planenligt restvärde vid årets slut övriga byggnader och markanläggningar

f55136 Planenligt restvärde vid årets slut fartyg

f55137 Planenligt restvärde vid årets slut rälsfordon

f55138 Planenligt restvärde vid årets slut flygplan

f55139 Planenligt restvärde vid årets slut övriga maskiner och inventarier

f5514 Årets anskaffning av ny-, till- och ombyggnationer i övriga fastigheter och tillhörande markanläggningar

f55140

Årets anskaffning av pågående nyanläggningar avseende ny-, till- och ombyggnationer i övriga 

fastigheter och tillhörande markanläggningar

f55142 Årets anskaffning av ny-, till- och ombyggnationer i övriga fastigheter och tillhörande markanläggningar

f5515 Omklassificeringar (raden summeras till noll)

f55150 Omklassificeringar från pågående nyanläggningar (raden summeras till noll)

f55151 Omklassificeringar till eller från maskiner och inventarier (raden summeras till noll)

f55152 Omklassificeringar till eller från byggnader (raden summeras till noll)

f55156 Omklassificeringar fartyg (raden summeras till noll)

f55157 Omklassificeringar rälsfordon (raden summeras till noll)

f55158 Omklassificeringar flygplan (raden summeras till noll)

f55159 Omklassificeringar till eller från övriga maskiner och inventarier (raden summeras till noll)

f5517 Årets anskaffning av fartyg

f55170 Årets anskaffning av pågående nyanläggningar avseende fartyg 

f55176 Årets anskaffning av fartyg

f5518 Årets anskaffning av rälsfordon

f55180 Årets anskaffning av pågående nyanläggningar avseende rälsfordon

f55187 Årets anskaffning av rälsfordon

f5519 Årets anskaffning av flygplan

f55190 Årets anskaffning av pågående nyanläggningar avseende flygplan

f55198 Årets anskaffning av flygplan

f6101 Medelantal anställda

k0102 Erhållna/återbetalade aktieägartillskott

k0103 Erhållna koncernbidrag

k0104 Resultatandelar i handels- och kommanditbolag

k0105 Vinst vid avyttring av aktier

k0107 Återvunna kundförluster

k0108 Arrendeintäkter

k0109 Försäkringsersättningar

k0110 Konfliktersättningar

k0202 Erhållna/återbetalade aktieägartillskott

k0203 Erhållna koncernbidrag

k0204 Resultatandelar i handels- och kommanditbolag

k0205 Vinst vid avyttring av aktier

k0207 Återvunna kundförluster

k0208 Arrendeintäkter

k0209 Försäkringsersättningar

k0210 Konfliktersättningar

k0434 Arrendeintäkter

k0441 Erhållna bidrag

k0442 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär

k0443 Vinst vid avyttring av materiella och immateriella anläggningstillgångar



k0451 Återvunna kundförluster

k0452 Försäkringsersättningar

k0453 Konfliktersättningar

k0802 Lämnade/återbetalade aktieägartillskott

k0803 Lämnade koncernbidrag

k0804 Resultatandelar i handels- och kommanditbolag

k0805 Vinst/förlust vid avyttring av aktier

k0806 Nedskrivning av aktier

k0902 Lämnade/återbetalade aktieägartillskott

k0903 Lämnade/erhållna koncernbidrag

k0904 Resultatandelar i handels- och kommanditbolag

k0905 Vinst/förlust vid avyttring av aktier

k0906 Nedskrivning av aktier

k0907 Omstruktureringskostnader

kom5502 Årets anskaffningar

kom55020 Pågående nyanläggningar

kom55021 Maskiner och inventarier

kom55022 Byggnader och markanläggningar

kom55023 Mark

kom5507 Årets avyttringar (försäljningspris)

kom55070 Pågående nyanläggningar

kom55071 Maskiner och inventarier

kom55072 Byggnader och markanläggningar

kom55073 Mark

kom5801 Årets anskaffningar

kom58011 Maskiner och inventarier

kom58012 Byggnader och markanläggningar

kom58013 Mark

kom5901 Årets avyttringar

kom59011 Maskiner och inventarier

kom59012 Byggnader och markanläggningar

kom59013 Mark

s219 Varulager och pågående arbeten 2013

s235 Mark

s236 Maskiner och inventarier

s237 Byggnader och markanläggningar

s241 2.7 Andelar i koncernföretag

s242 2.8 Andelar i intresseföretag

s243 2.10 Andra långfristiga värdepappersinnehav

s244 2.24 Andelar i koncernföretag

s245 2.25 Övriga kortfristiga placeringar

s400 3.1 Rörelsens huvudintäkter (nettoomsättning)

s401 3.4 Övriga rörelseintäkter

s402 3.3 Aktiverat arbete för egen räkning

s505 3.5 Råvaror och förnödenheter 

s506 3.6 Handelsvaror

s507 3.7 Övriga externa kostnader

s508 3.8 Personalkostnader

s509 3.2 Förändring av lager (inte handelsvaror) och pågående arbeten

s560 3.9 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

s561 3.10 Nedskrivningar av omsättnings-tillgångar utöver normala nedskrivningar

s565 3.11 Övriga rörelsekostnader

s570 Nedskrivning av finansiella tillgångar

s571 Återföring av nedskrivning av finansiella tillgångar

v0100 Årets totala fakturering

v0101 Nettoomsättning inkl. punktskatter

v0102 Punktskatter

v0103 Nettoomsättning

v0106 Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning

v0111 Aktiverat arbete för egen räkning

v0116 Övriga rörelseintäkter

v0117 Summa nettoomsättning och övriga rörelseintäkter

v0119 Resultat av fastighetsförsäljning

v0121 Råvaror och förnödenheter

v0122 Kostnader för sålda varor

v0123 Handelsvaror

v0124 Bruttoresultat



v0126 Övriga externa kostnader

v0127 Försäljningskostnader

v0128 Personalkostnader

v0129 Administrationskostnader

v0131 Av- och nedskrivningar (samt återföringar därav) av materiella/immateriella anläggningstillgångar

v0132 Forskning- och utvecklingskostnader

v0133 Kostnader för produktion och förvaltning

v0134 Försäljnings- och administrationskostnader

v0135 Summa råvaror, handelsvaror och övriga externa kostnader

v0136 Nedskrivningar av omsättningstillgångar (inkl. återföringar) utöver normala nedskrivningar

v0137 Summa kostnader

v0139 Övriga rörelsekostnader

v0301 Fakturerat men ej resultatavräknat vid årets början (IB)

v0302 Fakturerat men ej resultatavräknat vid årets slut (UB)

v0401 Försäljning till svenska företag inom koncernen

v0403 Försäljning till utländska företag inom koncernen

v0404 Försäljning till övriga utländska kunder

v0407 Försäljning till företag inom koncernen i annat EU-land

v0408 Försäljning till övriga kunder i annat EU-land

v0409 Försäljning till offentlig sektor inom Sverige

v0410 Försäljning till hushåll och privatpersoner inom Sverige

v0411 Försäljning till hushållens ideella organisationer inom Sverige

v0414 Försäljning till övriga företag inom Sverige

v0415 Försäljning till kommuner inom Sverige

v0416 Försäljning till landsting inom Sverige

v0417 Försäljning till staten 

v0420 Försäljning till offentligt ägda företag

v0421 Försäljning till företag inom koncernen i land utanför EU

v0422 Försäljning till övriga kunder i land utanför EU

v0432 Hyresintäkter

v0434 Arrendeintäkter

v0435 Intäkter från uthyrning av personal

v0436 Licensintäkter, royalties och franchiseintäkter

v0437 Provisionsintäkter

v0440 Erhållna offentliga stöd mm.

v0442 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär

v0443 Vinst vid avyttring av materiella och immateriella anläggningstillgångar

v0445 Bidrag för verksamheten

v0448 Övrigt, var god ange vad

v0449 Övrigt

v0470 Summa intäkter inkl. internleverenser

v0471 Internleveranser av råvaror och halvfabrik för vidareförädling

v0472 Internleveranser av egenproducerade färdiga varor

v0473 Internleveranser av handelsvaror och tjänster

v0479 Internleveranser

v0480 Summa intäkter exkl. internleverenser

v0600 Bostäder

v0601 Övrigt husbyggande

v0604 Industri

v0605 Vägar och andra anläggningar

v0801 Löner och andra ersättningar

v0806 Pensionsutbetalningar

v0808 Utbildning

v0809 Sjuk- och hälsovård

v0811 Andra personalkostnader

v0813 Lagstadgade sociala avgifter

v0814 Löneskatter

v0815 Övriga avgifter

v0816 Pensionsavsättningar

v0817 Pensionsförsäkringspremier m.m.

v0821 Avskrivning av materiella anläggningstillgångar

v0822 Avskrivning av immateriella anläggningstillgångar

v0823 Överföring av balanslåneposter

v0826 Nedskrivning (inkl. återföringar) av materiella anläggningstillgångar

v0827 Nedskrivning (inkl. återföringar) av immateriella anläggningstillgångar

v0841 Erhållna bidrag redovisade som kostnadsreduktion



v0842 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär

v0843 Förlust vid avyttring av materiella och immateriella anläggningstillgångar

v0844 Omstruktureringskostnader

v0848 Övrigt, var god ange vad

v0849 Övrigt

v0852 Handelsvaror och egenproducerade färdiga varor från annan verksamhetsenhet

v0864 Av- och nedskrivningar (samt återföringar därav) av materiella/immateriella anläggningstillgångar

v0865 Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar

v0870 Summa kostnader inkl. interna köp

v0871 Interna köp av råvaror och halvfabrikat för vidareförädling

v0872 Interna köp av egenproducerade färdiga varor

v0873 Interna köp av handelsvaror

v0874 Interna köp av tjänster

v0879 Interna köp

v0880 Summa kostnader exkl. interna köp

v1011 Omsättning från jordbruk, skogsbruk och fiske

v1015 Industriverksamhet

v1016 Grafisk produktion

v1017 Partihandel med sport och fritidsartiklar

v1018 Företagsrådgivning avseende varumärken och franchiserättigheter

v1023 Färdiga varor som levererats från annan verksamhetsenhet inom företaget

v1027 Nätverksamhet avseende elektricitet

v1031 Försäljning av egenproducerad el

v1035 Försäljning av egenproducerade gasformiga bränslen

v1039 Nätverksamhet avseende värme och kyla

v1043 Försäljning av inköpt el

v1047 Försäljning av inköpt värme och kyla

v1051 Försäljning av inköpta gasformiga bränslen

v1055 Intäkter av vattenförsörjning

v1064 Huvudentreprenader i Sverige

v1065 Underentreprenader i Sverige

v1066 Huvudentreprenader i utlandet

v1067 Underentreprenader i utlandet

v1075 Byggkonsulttjänster

v1079 Försäljning av nya lastbilar, bussar, husvagnar, husbilar och specialbilar

v1080 Försäljning av frukt och grönsaker

v1081 Försäljning av grönsaker och potatisprodukter

v1082 Försäljning av kött och köttprodukter

v1083 Försäljning av nya personbilar 

v1084 Försäljning av fisk och skaldjur

v1085 Försäljning av bröd, konditorivaror och spannmål

v1086 Detaljhandel med konfektyrer, choklad, glass etc.

v1087 Försäljning av begagnade personbilar

v1088 Detaljhandel med läsk, vatten och juice/saft

v1089 Försäljning av kaffe, te och kakao

v1090 Detaljhandel av spritdrycker och likör

v1091 Försäljning av begagnade lastbilar, bussar, husvagnar, husbilar och specialbilar

v1092 Försäljning av vin

v1093 Försäljning av öl klass III

v1094 Försäljning av öl klass I och II

v1095 Service och reparation av lastbilar, bussar och specialbilar

v1096 Detaljhandel med tobak, cigaretter och snus

v1097 Försäljning av pipor och cigarettändare

v1098 Detaljhandel med hälsokost

v1099 Försäljning av smörjolja etc.

v1100 Försäljning av mjölk, ost och ägg

v1101 Försäljning av matolja och matfett

v1102 Detaljhandel med övriga livsmedel

v1103 Försäljning av reservdelar och tillbehör till motorfordon utom MC

v1104 Detaljhandel med receptbelagda läkemedel

v1105 Detaljhandel med ej receptbelagda läkemedel

v1106 Detaljhandel med djurläkemedel

v1107 Regummering av däck

v1108 Detaljhandel med sjukvårdsprodukter

v1109 Detaljhandel med parfym och personliga hygienartiklar

v1110 Detaljhandel med textilier



v1112 Detaljhandel med kläder

v1113 Detaljhandel med klädartiklar

v1114 Detaljhandel med skor och skotillbehör

v1115 Däckservice

v1116 Detaljhandel med reseaccessoarer och babyutrustning

v1119 Försäljning av däck

v1120 Detaljhandel med gardiner, persienner och hushållstextilier

v1121 Detaljhandel med köksredskap, glas och porslin

v1122 Detaljhandel med vitvaror, dammsugare etc.

v1123 Provisionshandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom MC

v1124 Detaljhandel med elektriska hushållsapparater

v1125 Detaljhandel med personvårdsapparater

v1126 Detaljhandel med radio-, tv- och videoapparater

v1127 Service och reparation av personbilar

v1128 Detaljhandel med cd-skivor, musik och videoband

v1129 Detaljhandel med musikinstrument och noter

v1131 Service och reparation av husvagnar och husbilar

v1132 Detaljhandel med större verktygsmaskiner, gräsklippare etc.

v1133 Detaljhandel med handverktyg och tillbehör

v1134 Detaljhandel med böcker

v1136 Detaljhandel med övriga trycksaker

v1137 Detaljhandel med skrivmaterial

v1138 Detaljhandel med glasögon och kontaktlinser

v1139 Försäljning av bilradio etc.

v1140 Detaljhandel med fotoutrustning och optik

v1141 Detaljhandel med ur, guld och smycken

v1143 Service och reparation av MC

v1144 Detaljhandel med leksaker, spel och hobby

v1145 Detaljhandel med solglasögon

v1146 Detaljhandel med blommor och tillbehör

v1147 Provisionshandel med motorcyklar och mopeder

v1148 Detaljhandel med husdjur, inkl. mat och utrustning

v1149 Detaljhandel med konst, ramar och reproduktioner

v1150 Detaljhandel med datorer, program och kalkylatorer

v1151 Provisionshandel med reservdelar och tillbehör till MC

v1152 Detaljhandel med telefoner och övrig telekommunikationsutrustning

v1153 Detaljhandel med fritidsbåtar, kanoter m.m.

v1154 Detaljhandel med kontorsmöbler

v1155 Försäljning av motorcyklar och mopeder

v1156 Detaljhandel med souvenirer, mynt, frimärken, hemslöjd etc.

v1157 Reparation av radio och TV

v1158 Reparation av elektriska hushållsprodukter

v1159 Försäljning av reservdelar och tillbehör till MC

v1160 Reparation av optik, klockor och juveler

v1161 Reparation av kläder och textil

v1162 Reparation av cyklar och fordon

v1163 Försäljning av MC-kläder och hjälmar

v1164 Reparation av möbler

v1165 Låssmedsarbeten

v1171 Detaljhandel med livsmedel och drycker

v1179 Detaljhandel med dagstidningar

v1183 Detaljhandel med tidskrifter

v1187 Detaljhandel med rengöringsartiklar (inkl. förbrukningsvaror)

v1191 Försäljning av tillagad mat (butiksbakat bröd, luncher etc.)

v1195 Produktion och distribution av film och tv-program och licenstjänster för dessa

v1196 Filmvisning

v1199 Mångfaldigande (kopiering) av film, video och dvd

v1203 Försäljning av video- och dvd-filmer

v1211 Planering och sändning av radio- och TV-program

v1215 Planering och sändning av annonstid i TV och radio (inkl. sponsring)

v1219 Mottagna licensintäkter eller royalties

v1220 Stödtjänster till artistisk verksamhet

v1221 Stödtjänster till radio- och TV-verksamhet

v1223 Bidrag från Filminstitutet

v1231 Partihandel med textilier

v1235 Partihandel med kläder och skodon

v1239 Partihandel med hushållsapparater (inkl. vitvaror), foto, optik, radio- och TV-varor 



v1251 Partihandel med parfym och kosmetika

v1255 Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror

v1259 Partihandel med frukt och grönsaker

v1263 Partihandel med kött och köttvaror

v1267 Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett

v1271 Partihandel med drycker (inkl. alkoholhaltiga)

v1275 Partihandel med socker, choklad och konfektyr

v1279 Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor

v1283 Partihandel med övriga livsmedel 

v1287 Partihandel med tobaksvaror

v1291 Partihandel med maskiner och utrustning för industri, handel, flyg och sjöfart

v1319

Partihandel med övriga insatsvaror (exkl. metaller, byggmaterial, järnhandelsvaror och kemiska 

produkter)

v1327 Partihandel med spannmål, utsäde och djurfoder

v1331 Partihandel med levande djur

v1335 Partihandel med hudar, skinn och läder

v1339 Partihandel med råtobak

v1343 Partihandel med blommor och växter

v1347 Partihandel med bränslen

v1351 Partihandel med metaller och metallmalmer

v1359 Partihandel med virke, planglas, andra byggmaterial och övriga insatsvaror

v1367 Partihandel med järnhandelsvaror och VVS-armatur

v1368 Partihandel med kemiska produkter

v1371 Partihandel med avfallsprodukter och skrot

v1375 Partihandel med verktygsmaskiner

v1376 Partihandel med elektronikkomponenter

v1379 Partihandel med bygg- och anläggningsmaskiner

v1380 Synundersökning

v1383 Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner

v1391 Partihandel med traktorer, maskiner, redskap och utrustning för jord- och skogsbruk 

v1395 Intäkter från bokcirklar 

v1403 Provisionsintäkter, biljetter

v1407 Provisionsintäkter, posttjänster

v1427 Fotolaboratorietjänster

v1435 Försäljnings- och licensintäkter avseende ej egenutvecklad programvara

v1439 Provisionshandel med programvaror

v1443 Partihandel med datorer och utrustning

v1447 Provisionshandel med datorer och utrustning

v1451 Partihandel med teleprodukter

v1455 Provisionshandel med teleprodukter

v1482 Dataprogrammeringstjänster

v1483 Programmering avseende dataspel

v1500 Bearbetning av kärnavfall

v1501 Provisionshandel med personbilar

v1502 Provisionshandel med lastbilar, bussar, husvagnar, husbilar och specialbilar

v1503 Provisionshandel med levande djur, jordbruksråvaror, textilråvaror och textilhalvfabrikat

v1504 Provisionshandel med bränsle, malm, metaller och industrikemikalier

v1505 Provisionshandel med virke och byggmaterial

v1506 Provisionshandel med maskiner, industriell utrustning, fartyg och luftfartyg

v1507 Provisionshandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror

v1508 Provisionshandel med textilier, kläder, skodon och lädervaror

v1509 Provisionshandel med livsmedel, drycker och tobak

v1510 Provisionshandel med blandat sortiment

v1512 Försäljning av övriga handelsvaror

v1513 Flygplatsparkering

v1514 Värdepappershandel

v1515 Produktförsäkringar

v1517 Medling-, skiljedoms och förlikningsfrågor

v1518 Rådgivning avseende distribution och logistik

v1520 Arkitektritningar

v1523 Underhåll och reparation av datorer och kommunikationsutrustning

v1531 Installation av datorer och programvara samt andra IT-tjänster

v1547 Intäkter av egentillverkade datorer och utrustning

v1559 Installation av sålda varor

v1587 Järnvägstransport av gods

v1592 Bidrag entreprenadtrafik avseende kollektivtrafik och linjebusstransporter

v1593 Entreprenadtrafik avseende kollektivtrafik och linjebusstransporter



v1595 Persontransporter (biljettintäkter etc.)

v1601 Reparation och underhåll av fartyg och båtar

v1602 Reparation och underhåll av luftfartyg och rymdfarkoster

v1603 Reparation och underhåll av rälsfordon

v1607 Persontransporter (charterbusstrafik etc.)

v1611 Kurir/budverksamhet

v1636 Biljettintäkter avseende kollektivtrafik och linjebusstransporter

v1647 Färdtjänsttransporter

v1648 Skolskjutstransporter

v1649 Sjukresetransporter

v1651 Taxitransporter

v1655 Uthyrning av personbil med förare

v1659 Drift av taxicentral

v1660 Betalkortsintäkter avseende taxiresor

v1661 Lejda persontransporttjänster

v1663 Lejda maskintjänster

v1675 Maskintjänster avseende byggtjänster

v1679 Maskintjänster avseende jord- och skogsbruk

v1683 Maskintjänster avseende renhållning (inkl. snöröjning)

v1687 Maskintjänster övrigt

v1691 Transport av råolja eller raffinerad olja och av petroleumprodukter i rörsystem

v1695 Transport av naturgas i rörsystem

v1699 Transport av andra varor i rörsystem

v1703 Bruttointäkter av pooler, godstrafik

v1707 Bruttointäkter av pooler, passagerartrafik

v1711 Drift och bemanning av andras fartyg

v1715 Färjetransport av lastbilar

v1716 Färjetransport av tåg

v1719 Passagerartransporter (inkl. personbilar)

v1723 Godstransport, linjefart

v1727 Godstransport, trampfart

v1728 Tidsbefraktning (till rederi)

v1731 Bogsering

v1747 Försäljning av paketresor

v1751 Hamntjänster

v1755 Lots- och övriga farledstjänster

v1763 Persontransport, reguljär lufttransport

v1767 Lufttransport av post

v1771 Lufttransport av gods (exkl post)

v1775 Persontransport, icke reguljär lufttransport

v1795 Markservice på flygplats/Groundhandling

v1799 Drift av flygterminal

v1803 Flygledning- och kontroll

v1819 Varulagring och magasinering

v1831 Godshantering (exkl hamnar)

v1835 Lastning och lossning i hamnar

v1839 Intäkter avseende väg- och brotullar

v1843 Stationstjänster och andra stödtjänster till landtransporter

v1844 Rangering och växling

v1847 Vägtransporttjänster som utförts med egna fordon/egen personal

v1851 Lejda transporttjänster (spedition)

v1855 Parkering

v1871 Infrastrukturintäkter

v1879 Försäljning och förmedling av resor och boende

v1883 Turistbyråtjänster

v1887 Postbefordran, budbilsverksamhet och tidningsdistribution

v1904 Tjänster avseende fast telekommunikation

v1905 Tjänster avseende trådlös telekommunikation

v1906 Tjänster avseende satellit- och annan telekommunikation

v1919 Uthyrning och förvaltning av bostäder

v1923 Uthyrning och förvaltning av Lokaler

v1927 Uthyrning och förvaltning av P-plats och garage

v1931 Uthyrning och förvaltning av Reklamutrymme

v1935 Uthyrning och förvaltning av övriga objekt

v1944 Fastighetsförvaltning avseende administration

v1945 Fastighetsförvaltning avseende fastighetsskötsel etc.

v1947 Intäkter för tillval (tvättmaskin, tapeter etc.)



v1951 Intern service (posthantering, reception, växel, städ etc.)

v1955 Reparationer av fastigheter

v1959 Andra byggnadsarbeten

v1963 Resultat av fastighetsförsäljning  (endast omsättningsfastigheter)

v1971 Juridiska och ekonomiska konsulttjänster

v1975 Fastighetsförmedling (mäklarintäkter), bostadsrätter

v1979 Fastighetsförmedling (mäklarintäkter), övrigt

v1983 Uthyrning av personbilar, lätta lastbilar utan förare

v1987 Uthyrning av motorfordon för godstransport utan förare (inkl släpvagnar)

v1991 Uthyrning av järnvägstransportmedel utan förare

v1995 Uthyrning av containrar

v1999 Uthyrning av motorcyklar, husvagnar och campingbilar

v2003 Uthyrning av andra landtransportmedel utan förare

v2007 Uthyrning av fartyg och båtar utan besättning

v2011 Uthyrning av flygplan utan besättning

v2015 Uthyrning av jordbruksmaskiner och jordbruksredskap utan förare

v2019 Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner utan förare

v2023 Uthyrning av kontorsmaskiner exkl. datorer utan operatör

v2027 Uthyrning av datorer 

v2031 Uthyrning av maskiner och anläggningar för industriellt bruk utan operatör

v2035 Uthyrning av telekommunikationsutrustning utan operatör

v2039 Uthyrning/leasing av fordon och maskiner med tillhörande utrustning, med bemanning, ange fordonsslag

v2051 Uthyrning av video- och dvd-filmer

v2055 Uthyrning av TV- och radioapparater, videobandspelare etc. med tillbehör

v2063 Uthyrning av andra produkter, ange vad

v2067 Forskning och utveckling

v2075 Juridiska tjänster avseende straffrätt

v2079 Juridiska tjänster avseende affärs- och handelsrätt

v2083 Juridiska tjänster avseende arbetsrätt

v2087 Juridiska tjänster avseende civilrätt

v2088 Juridiska tjänster avseende patent, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter

v2089 Juridiska tjänster avseende utarbetande av rättshandlingar

v2090 Andra juridiska tjänster (juridiska tjänster i rättsfrågor av domstolsliknande karaktär)

v2091 Exekutivauktionstjänster

v2112 Löneadministrationstjänster

v2114 Bokföringstjänster, utarbetande av redovisningar

v2119 Revisionstjänster (exkl. deklarationer)

v2123 Skatterådgivning och skatteplanering (inkl. deklarationer) 

v2139 Finansiell rådgivning (exkl. skatterådgivning)

v2143 Rådgivning avseende personalfrågor

v2144 Rådgivning avseende marknadsföring

v2145 Rådgivning avseende produktionsfrågor

v2146 Rådgivning avseende PR och kommunikation

v2147 Andra företagsrådgivningstjänster

v2148 Rådgivning avseende projektgenomförande(ej byggprojekt)

v2152 Franchiseintäkter

v2159 Arkitektrådgivningstjänster i samband med byggnadsprojekt

v2163 Arkitekttjänster i samband med byggnadsprojekt

v2171 Stads- och landsbygdsplaneringstjänster

v2175 Landskapsarkitekttjänster

v2183 Tekniska konsulttjänster i samband med byggnadsprojekt

v2187 Tekniska konsulttjänster inom energi-, miljö- och VVS-teknik

v2188 Tekniska konsulttjänster inom elteknik

v2195 Tekniska konsulttjänster inom industri och tillverkningsområdena

v2207 Projektledning inom bygg- och anläggningsarbeten

v2211 Bygg- och anläggningsarbeten

v2213 Tekniska konsulttjänster inom övriga områden

v2216 Tekniska rådgivningstjänster

v2223 Provtagning och analys av sammansättning och renhetsgrad

v2227 Provtagning och analys av fysiska egenskaper

v2231 Provtagning och analys av integrerade mekaniska och elektriska system

v2235 Tjänster avseende besiktning av vägtransportfordon

v2239 Annan teknisk besiktning, provning och analys

v2241 Förmedling/försäljning av annons och reklamutrymme i tryckt media

v2242 Förmedling/försäljning av annons och reklamutrymme i radio och TV

v2243 Förmedling/försäljning av annons och reklamutrymme på internet



v2244 Förmedling/försäljning av annons och reklamutrymme i samband med turneringar och större evenemang

v2245 Förmedling/försäljning/återförsäljning av annons- och reklamutrymme i övriga media

v2263 Fullservice reklamtjänster

v2267 Tjänster avseende direktmarknadsföring och direktutskick

v2271 Reklamdesigns- och konceptutvecklingstjänster

v2275 Övriga reklamtjänster

v2283 Kvalitativa intervjuundersökningar

v2287 Kvantitativa ad-hoc-intervjuundersökningar

v2291 Kvantitativa fortlöpande/regelbundna intervjuundersökningar

v2293 Övriga marknadsundersökningstjänster

v2295 Opinionsundersökningar

v2303 Rekrytering av chefer

v2307 Rekrytering av övrig personal

v2314 Uthyrning av personal inom data och telekommunikation under begränsad tid

v2315 Uthyrning av övrig kontorspersonal under begränsad tid

v2319 Uthyrning av vårdpersonal under begränsad tid

v2327 Uthyrning av personal inom försäljning och handeln under begränsad tid

v2335 Uthyrning av personal inom hotell och restaurang under begränsad tid

v2340 Uthyrning av personal inom transport, lager, logistik och industri under begränsad tid

v2343 Uthyrning av annan personal under begränsad tid

v2347 Bevakningsverksamhet (inkl. detektivtjänster)

v2351 Lokalvård

v2359 Sotning

v2363 Fotografering (porträtt-, reklam-, press-, flyg- och övrig fotografering)

v2367 Förpackningsverksamhet

v2368 Övriga företagstjänster

v2375 Callcentertjänster

v2379 Grafisk designverksamhet

v2387 Kreditupplysning

v2391 Inkassoverksamhet

v2395 Utställnings-, mäss- och kongressverksamhet

v2399 Mäklar- och värderingstjänster utom fastighetsförmedling

v2407 Grundskola och förskoleklass

v2411 Grundsärskola

v2415 Studieförberedande gymnasium

v2419 Gymnasial yrkesutbildning

v2423 Gymnasiesärskola

v2427 Annan gymnasial utbildning

v2431 Universitet och högskolor

v2435 Övrig eftergymnasial utbildning

v2443 Kommunal vuxenutbildning etc.

v2447 Arbetsmarknadsutbildning

v2451 Folkhögskola

v2455 Utbildning inom studieförbund och frivilligorganisationer

v2459 Personalutbildning

v2463 Kommunala kulturskolan

v2467 Utbildningsservice

v2475 Sluten primärvård

v2479 Specialiserad sluten somatisk sjukvård

v2483 Specialiserad sluten psykiatrisk sjukvård

v2495 Tandläkarverksamhet

v2499 Medicinska laboratorietjänster etc.

v2503 Ambulanstransporter och ambulanssjukvård

v2507 Vård vid sjukhem och liknande, utan läkare

v2515 Veterinärvård för sällskapsdjur

v2519 Veterinärvård utom för sällskapsdjur (inkl hästkliniker)

v2523 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer

v2535 Heldygnsvård med boende för vuxna med missbruksproblem

v2539 Omsorg och sociala insatser i övriga boendeformer för vuxna

v2543 Skolbarnomsorg

v2547 Dagbarnvård av små barn utan funktionshinder

v2551 Öppna sociala insatser för barn och ungdomar

v2555 Övriga öppna sociala insatser för vuxna

v2559 Humanitär verksamhet

v2563 Flyktingförläggning

v2567 Öppna sociala insatser för äldre personer



v2571 Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder

v2575 Öppna sociala insatser för vuxna med missbruksproblem

v2579 Förskoleverksamhet

v2599 Intressebevakning inom bransch-, arbetsgivar- och yrkesorganisationer

v2603 Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer

v2607 Övrig intressebevakning (religiösa samfund, politiska partier och övriga organisationer etc.)

v2611 Konstnärlig, litterär och artistisk verksamhet

v2615 Teater-, event- och nöjesparksverksamhet

v2619 Nyhetsverksamhet (inklusive bildbyråverksamhet)

v2623 Biblioteksverksamhet (inkl. arkivverksamhet)

v2627 Museiverksamhet (inkl. kulturminnesvård)

v2631 Djurparksverksamhet (inkl. botaniska trädgårdar och naturreservat)

v2635

Sportverksamhet (skidsport, golfbanor, motorbanor, sporthallar, tävling med hästar och 

sportarrangemang etc.)

v2643 Fritidsparks -och badanläggningsverksamhet

v2647 Övrig rekreationsverksamhet

v2651 Uthyrning av sportutrustning etc.

v2659 Anmälnings-/tävlingsavgifter

v2663 Programförsäljning

v2667 Entré- och parkering

v2671 Garanti- och grundbelopp

v2675 Premier

v2683 Reklam- och sponsorintäkter

v2687 Uppstallningsavgifter

v2695 Spel- och vadhållningsverksamhet

v2703 Restaurang-, bar- och personalmatsalstjänster

v2707 Hotell- och logiverksamhet

v2711 Stugby-, vandrarhem- och campingverksamhet

v2715 Personalmatsals-, catering- och centralköksverksamhet

v2719 Aktiviteter (events, upplevelseaktiviteter etc.)

v2723 Hyresintäkter, korttid (konferenser etc.)

v2727 Övriga arrangemang (underhållning mot inträdesavgift etc.)

v2731 Hyresintäkter, långtid (butiker, garderob, spelbord, frisörstol etc.)

v2735 Tvätteriverksamhet

v2739 Reparationer av skor och väskor

v2743 Övrig serviceverksamhet

v2747 Hår- och skönhetsvård

v2751 Begravningsverksamhet

v2755 Förmedlade begravningstjänster

v2775 Kroppsvård

v2776 Gymtjänster

v2807 Försäljning av handelsvaror

v2811 Försäljning av drivmedel

v2815

Försäljning av varor som tillverkats/ bearbetats för företagets räkning av en underleverantör i utlandet, 

och som sålts i utlandet utan att däremellan passera svensk gräns

v2816

Försäljning av handelsvaror som både köpts in och sålts vidare i utlandet, utan att däremellan passera 

svensk gräns (merchantingvaror)

v2823 Försäljning av egenproducerat grus, krossprodukter, jord och schaktmassor etc.

v2827 Försäljning av inköpt grus, krossprodukter, jord och schaktmassor etc.

v2831 Försäljning av övriga handelsvaror

v2835 Reparationer av hushållsartiklar och personliga artiklar

v2843 Personaluthyrning

v2844 Utgivning av dataspel

v2845 Utgivning av programvara på fysiskt medium

v2846 Utgivning av nedladdningsbara program och onlineprogram

v2847 Licenstjänster för datorprogramvara

v2848 Datakonsulttjänster

v2849 Datordriftstjänster

v2850 Databehandling, hosting o.d.

v2851 Webbportalinnehåll

v2852 Kontorstjänster

v2853 Rådgivning avseende insolvens- och konkursförvaltning

v2854 Strategisk företagsrådgivning

v2855 Rådgivning avseende styrning av affärsprocesser

v2856 Tjänster som tillhandahålls av huvudkontor

v2857 Arkitekttjänster i samband med restaurering av historiska byggnader

v2863 Industri- och produktdesignverksamhet



v2864 Inredningsarkitektverksamhet

v2865 Översättning och tolkning

v2866 Miljö- och meteorologiska konsulttjänster

v2867 Säkerhetskonsulttjänster

v2868 Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

v2869 Personalfunktionstjänster åt utomstående företag under längre tid

v2871 Övrig musik-, dans- och kulturell utbildning

v2872 Sport- och fritidsutbildning

v2873 Specialistläkarverksamhet inom öppenvård 

v2874 Allmänpraktiserande läkarverksamhet

v2875 Barnmorske- och distriktssköterskevård

v2876 Tandhygienistverksamhet

v2877 Fysioterapi, psykoterapi och annan öppen hälso- och sjukvård 

v2878 Boende med särskild service för personer med psykiska funktionshinder

v2879 Boende med särskild service för personer med fysiska funktionshinder

v2880 Boende med särskild service för barn och ungdomar med missbruksproblem

v2881 Boende med särskild service för barn och ungdomar med sociala problem

v2882 Ljudinspelnings- och fonogramutgivningstjänster och licenstjänster för dessa

v2883 Flyttjänster som utförts med egna fordon/egen personal

v2884 Biltvätt

v2885 Bilbogsering och nödreparationer

v2886 Distribution av gasformiga bränslen

v2887 Intäkter för drift av avloppssystem

v2890 Detaljhandel med sport och fritidsartiklar

v2891 Yrkesförarutbildning

v2892 Övrig utbildning

v2894 Detaljhandel med möbler och belysningsartiklar

v2895 Detaljhandel med mattor, golvbeläggningar och tapeter

v2896 Detaljhandel med järnhandelsvaror, färg, byggvaror och VVS

v2904 Detaljhandel med antikviteter och begagnade böcker

v2905 Detaljhandel med övriga begagnade produkter (ej antikviteter och beg. böcker)

v2906 Partihandel med glas, porslin och rengöringsvaror

v2907 Partihandel med ur- och guldsmedsvaror

v2908 Partihandel med kontorsförbruknings- och andra hushållsvaror

v2909 Partihandel med färg, tapeter och golvbeläggningar

v2910 Partihandel med virke och trävaror

v2911 Partihandel med sanitetsgods

v2912 Förlagsverksamhet (inkl. tidningsutgivning och litterära licenstjänster)

v2913 Rengöring av byggnader och industrimaskiner etc

v2914 Desinfektion och skadedjursbekämpning

v2915 Gaturenhålling, snöröjning och annan rengöring

v2916 Skötsel och underhåll av grönytor

v2917 Detaljhandel med cyklar

v2919 Partihandel med mat till sällskapsdjur (hund, katt, kanin etc)

v2920 Partihandel med hälsokost

v2921 Partihandel med kontorsmöbler

v2922 Partihandel med kontorsmaskiner och kontorsutrustning

v2923 Partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar

v2925 Företagshälsovård

v2929 Trafikskoletjänster

v2931 Geologiska och geofysiska rådgivningstjänster samt prospektering

v2932 Tekniska konsulttjänster i samband med transportprojekt

v2933 Tekniska konsulttjänster inom vatten, avlopp och dränering 

v2934 Tekniska konsulttjänster inom avfallshantering

v2935 Tekniska konsulttjänster inom telekommunikation,  radio och TV

v2936 Andra redovisningstjänster

v2940 Sanering och efterbehandling av jord, vatten och luft etc

v2941 Reparation av metallvaror

v2942 Reparation av maskiner

v2943 Reparation av elektronisk och optisk utrustning

v2944 Reparation av elapparatur och elutrustning

v2945 Reparation och underhåll av transportmedel utom motorfordon

v2946 Reparation av annan utrustning

v2947 Installation av industrimaskiner och utrustning

v2948 Trädgårdsarkitekttjänster

v2949 Lejda flyttjänster

v2950 Insamlingstjänster avseende avfall



v2951 Behandling och bortskaffande av avfall

v2952 Demontering av uttjänta fartyg, fordon och maskiner

v2953 Återvinning källsorterat material eller returråvara av icke-metall

v2954 Återvinning källsorterat material eller returråvara av metall

v2997 Övrigt, var god ange vad

v2998 Övrigt, var god ange vad

v2999 Övrigt

v3003 Råvaror och förnödenheter

v3004 Legoarbeten, underentreprenader och köpta tjänster för produktionen

v3005 Råvaror och förnödenheter exkl. energi

v3006 Energikostnader i produktionen

v3007 Inköpta bränslen för produktion av el och värme

v3013 Inköp av varor till restaurangverksamheten

v3017 Insatsvaror för raffinering

v3021 Övriga råvaror och förnödenheter

v3029 Kostnader för handelsvaror

v3031 Kostnader för handelsvaror och egenproducerade färdiga varor från annan verksamhetsenhet

v3032

Kostnader för handelsvaror (exkl. merchantingvaror) och egenproducerade färdiga varor från annan 

verksamhetsenhet

v3033 Kostnader för handelsvaror (exkl. merchantingvaror)

v3034 Kostnader inköpta varor för utbildningen

v3035 Kostnader för inköp av varor för installationsarbete

v3036 Kostnader inköpta varor för vården och omsorgen

v3037

Kostnader för varor som tillverkats/ bearbetats för företagets räkning i utlandet, och som sålts i utlandet 

utan att däremellan passera svensk gräns

v3038

Kostnader för handelsvaror som både köpts in och sålts vidare i utlandet utan att däremellan passera 

svensk gräns (merchantingvaror)

v3041 Kostnader för inköp av grus, krossprodukter, jord, schaktmassor o.d.

v3045 Kostnader för inköp av el för försäljning

v3049 Kostnader för inköp av gasformiga bränslen för försäljning

v3053 Kostnader för inköp av värme och kyla för försäljning

v3061 Kostnad för vidareförsålda drivmedel

v3065 Kostnader för övriga handelsvaror

v3074 Underentreprenader i Sverige

v3075 Underentreprenader i utlandet

v3076 Kostnader för byggkonsulttjänster

v3077 Kostnader för leasing och korttidshyra

v3081 Drivmedelskostnader

v3083 Kostnader för elenergi

v3084 Bränslekostnader

v3085 Erhållna bidrag redovisade som kostnadsreduktion

v3093 Kostnader för transportmedel

v3094 Kostnader för frakter och transporter

v3095 Övriga kostnader för transportmedel

v3097 Förluster på kortfristiga fordringar

v3101 Försäkringskostnader för transportmedel

v3105 Försäkringskostnader vid varudistribution

v3109 Kostnader för inhyrd personal

v3112 Kostnader för inköp av dataprogram

v3113 Förbrukningsinventarier med en livslängd på mer än ett år

v3114 Förbrukningsinventarier med en livslängd på ett år eller mindre

v3117 Kursdifferenser av rörelsekaraktär

v3121 Kostnader för lokalhyra

v3125 Omstruktureringskostnader

v3129 Reparations- och underhållskostnader av maskiner och inventarier

v3133 Reparations- och underhållskostnader av transportmedel

v3137 Vinst/förlust vid avyttring av materiella och immateriella anläggningstillgångar

v3141 Övriga kostnader för frakter och transporter

v3149 Kostnader för speditionstjänster

v3153 Kostnader för lejda maskintjänster

v3157 Kostnader för inhyrning av fordon/maskiner utan förare

v3160 Betalkortskostnader avseende taxiresor

v3161 Kostnader för lejda kurir/budtjänster

v3162 Inköp av lejda taxitransporter

v3165 Kostnader för lejda transporter med fartyg

v3169 Kostnader för lejda transporter med flyg

v3173 Kostnader för lejda transporter med tåg



v3177 Kostnader för lejda transporter på väg

v3181 Övriga kostnader för transportmedel exkl. kostnader för leasing

v3189 Köpta tjänster och förvaltningskostnader

v3193 Kostnader för reklam och PR

v3195 Bilkostnader (inkl billeasing)

v3197 Reparations- och underhållskostnader av lokaler, fastigheter och installationer

v3201 Nätavgifter

v3205 Vidarefakturerade transporttjänster

v3209 Raffineringskostnader

v3213 Kostnader för upphandling av trafik

v3217 Inköp av lejda godstransporter

v3218 Inköp av lejda busstransporter

v3225 Övriga kostnader för lejda transport- och speditionstjänster

v3233 Bruttokostnader i pooler, godstrafik

v3237 Bruttokostnader i pooler, passagerartrafik

v3241 Erlagda tidshyror

v3245 Hamn, kanal- och lotsavgifter

v3257 Lastnings- och lossningskostnader

v3261 Provisionskostnader till agenter och mäklare

v3273 Kostnader för arrangerande av godstransporter (spedition)

v3277 Kostnader för övriga speditionstjänster

v3278 Kostnader för samtrafiktjänster

v3281 Energikostnader inkl. värme, kyla och belysning

v3285 Kostnader för paketresor

v3289 Kostnader för förmedlade resor och boende 

v3293 Fastighetsskatt

v3297 Tomträttsavgäld/arrendeavgifter

v3301 Kostnader för förmedling/försäljning/ återförsäljning av annons- och reklamutrymme

v3305 Kostnader för inköp av varor för uthyrning

v3306 Kostnader för inköpta TV- och radioprogram

v3309 Kostnader för prispengar till hästägare

v3313 Programkostnader

v3317 Kostnader för vinster till spelare 

v3321 Kostnader för bidrag till föreningar

v3322 Fördelade kostnader till centralförbund och banor

v3323 Fördelade kostnader till hästsportens aktiva

v3325 Ombudsprovisioner

v3333 Kostnader för förmedlade begravningstjänster 

v3401 Förvaltningskostnader (management fees mm.)

v3402 Redovisningstjänster, advokat- och rättegångskostnader

v3403 Kostnader för IT-tjänster

v3404 Juridisk konsultverksamhet

v3405 Bankkostnader

v3406 Köpta FoU-tjänster

v3407 Ekonomisk konsultverksamhet

v3408 Serviceavgifter till branschorganisationer

v3409 Övrig konsultverksamhet

v3487 Kostnader för fastighetsförsäkringar

v3488 Kostnader för företagsförsäkringar

v3499 Övriga köpta tjänster 

v3501 Vatten och avlopp (för fastigheter och lokaler)

v3502 Städning och renhållning (av fastigheter och lokaler)

v3503 Förbrukningsemballage och transportinventarier

v3504 Förbrukningsmaterial, arbetskläder, skyddskläder mm.

v3505 Resekostnader (biljetter, hyrbilskostnader, kost och logi mm)

v3506 Försäljningskostnader 

v3507 Kontorsmaterial och trycksaker 

v3508 Tele- och datakommunikation

v3509 Postbefordran

v3510 Garantikostnader

v3511 Kostnader för bevakning och larm

v3512 Licensavgifter och royalties

v3513 Tillsynsavgifter till myndigheter (miljöavgifter, REPA-avgifter mm)

v3514 Kostnader för värdepappershandel

v3515 Förbrukningsemballage

v3516 Transportinventarier

v3517 Biljettkostnader



v3518 Hyrbilskostnader

v3519 Kost och logi

v3520 Övriga resekostnader

v3522 Försäljningsprovisioner

v3523 Kontorsmaterial

v3524 Trycksaker

v3525 Kostnader el för belysning av lokaler och fastigheter

v3526 Kostnader el för uppvärmning av lokaler och fastigheter

v3527 Kostnader eldningsolja för uppvärmning av lokaler och fastigheter

v3530 Kostnader fjärrvärme för uppvärmning av lokaler och fastigheter

v3532 Drivmedel för personbilar

v3533 Försäkringar och skatt för personbilar

v3534 Övriga kostnader för transportmedel (exkl. leasing)

v3599 Övriga kostnader

v3999 Övriga kostnader

v5502 Årets anskaffningar

v55020 Årets anskaffningar av pågående nyanläggningar

v55021 Årets anskaffningar av maskiner och inventarier

v55022 Årets anskaffningar av byggnader och markanläggningar

v55023 Årets anskaffningar av mark

v55024 Årets anskaffningar av bostäder

v55025 Årets anskaffningar av övriga byggnader och markanläggningar

v55026 Årets anskaffningar av fartyg

v55027 Årets anskaffningar av rälsfordon

v55028 Årets anskaffningar av flygplan

v55029 Årets anskaffningar av övriga maskiner och inventarier

v5507 Årets avyttringar (försäljningspris)

v55070 Årets avyttringar av pågående nyanläggningar

v55071 Årets avyttringar av maskiner och inventarier

v55072 Årets avyttringar av byggnader och markanläggningar

v55073 Årets avyttringar av mark

v55074 Årets avyttringar av bostäder

v55075 Årets avyttringar av övriga byggnader och markanläggningar

v55076 Årets avyttringar av fartyg

v55077 Årets avyttringar av rälsfordon

v55078 Årets avyttringar av flygplan

v55079 Årets avyttringar av övriga maskiner och inventarier

v5601 Årets anskaffningar av maskiner och inventarier

v5602 Årets anskaffningar av byggnader och markanläggningar

v5603 Årets anskaffningar av mark

v5604 Årets anskaffningar av fartyg

v5605 Årets anskaffningar av rälsfordon

v5606 Årets anskaffningar av flygplan

v5607 Årets anskaffningar av övriga maskiner och inventarier

v5608 Ny, till och ombyggnad av bostäder

v5609 Ny, till och ombyggnad av övriga byggnader och markanläggningar

v5610 Befintliga byggnader och markanläggningar

v5611 Ny-, till- och ombyggnationer

v5612 Befintliga byggnader och markanläggningar

v5701 Årets avyttringar av maskiner och inventarier

v5702 Årets avyttringar av byggnader och markanläggningar

v5703 Årets avyttringar av mark

v5704 Årets avyttringar av fartyg

v5705 Årets avyttringar av rälsfordon

v5706 Årets avyttringar av flygplan

v5707 Årets avyttringar av övriga maskiner och inventarier

v6001 Lager av handelsvaror

v6002 Lager av råvaror, tillsats-material och förnödenheter

v6003 Lager av halvfabrikat och produkter i arbete

v6004 Lager av färdiga varor 

v6005 Lager av värdepapper

v6006 Lager av omsättnings-/exploateringsfastigheter

v6007 Pågående arbeten

v6008 Förskott för varor och tjänster

v6021 Pågående arbeten för annans räkning

v6099 Summa varulager

v6101 Medelantal anställda



v6200

Totala intäkter för personaluthyrning (summan av v2314 + v2315 + v2327 + v2323 + v2335 + v2319 + 

v2331 + v2339 + v2343)

v6210 Kontrakt med en självständig näringsidkare

v6211 Kontrakt på obestämbar tid

v6212 Kontrakt där arbetskraften delas mellan flera

v6213 Tidsbegränsat kontrakt

v6214 Provanställningskontrakt

z0117 Summa Rörelsens huvudintäkter (netto-omsättning) och Övriga rörelseintäkter

z0122 Summa kostnader råvaror och förnödenheter samt handelsvaror

z0126 Summa övriga externa kostnader

z0128 Summa kostnader

z0135 Summa kostnader

z0140 Rörelseresultat

z0146 Summa Kortfristiga placeringar


